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Formål 

Formålet med projektet er at fastlægge niveauer for vandrammedirektivets 

fysiske og kemiske kvalitetselementer der understøtter de biologiske kvali-

tetselementer: Planter (DVPI), smådyr (DVFI), kiselalger (DVAI) og fisk 

(DFFV). Der fastsættes grænseværdier for de enkelt fysisk-kemiske kvali-

tetselementer fordelt på de forskellige kvalitetsklasser i hhv. høj-god, god-

moderat, moderat-ringe og ringe-dårlig tilstand. Endvidere fastlægges type-

specifikke referenceforhold for de enkelte fysiske og kemiske kvalitetsele-

menter i høj tilstand.  

Projektindhold 

Vandrammedirektivet opstiller en række fysisk/kemisk kvalitetselementer, 

som skal understøtte de biologiske kvalitetselementer i vurderingen af øko-

logisk tilstand i vandløb.  

I dette projektet vil der dels blive gennemført et litteraturstudie på baggrund 

af national og international viden om sammenhængen mellem de biologiske 

forhold og de fysisk/kemisk kvalitetselementer dels analyser af eksisterende 

data fra NOVANA overvågningsprogrammet med henblik på at indfri for-

målet om at fastsætte niveauer for de fysiske og kemiske kvalitetselementer i 

forhold til den økologiske tilstand vurderet med anvendelse af DVAI (Dansk 

Vandløbsalge Indeks), DVPI (Dansk Vandløbsplante Indeks), DVFI (Dansk 

Vandløbsfauna Indeks) og DFFV (Dansk Fiskeindeks for Vandløb).  

Indledningsvist vil de enkelte fysiske og kemiske kvalitetselementers betyd-

ning for de økologiske kvalitetselementer blive vurderet. Denne vurdering 

vil tage udgangspunkt i eksisterende national og international litteratur på 

området. Følgende fysiske og kemiske kvalitetselementer vil blive medtaget 

i litteraturstudiet: temperatur, iltforhold og salinitet, næringsstoffer (ammo-

nium, nitrat, total kvælstof, fosfor), suspenderet stof samt pH, jern og alkali-

nitet.  

For de elementer som på baggrund af litteraturstudiet vurderes at have be-

tydning for den økologiske tilstand for de enkelte økologiske tilstandsele-

menter DVAI, DVPI, DVFI og DFFV vil data for de fysiske og kemiske kva-

litetselementer fra NOVANA overvågningsprogrammet blive 1) identificeret 

og 2) anvendt i empiriske analyser med henblik på at etablere sammenhæn-

ge mellem disse og de enkelte fysiske og kemiske kvalitetselementer. På 

baggrund af de etablerede sammenhænge vil der for de fysiske og kemiske 

kvalitetselementer, hvor der foreligger tilstrækkeligt med data til at kunne 

etablere sammenhænge blive fastlagt niveauer der med forskellige grader af 

sandsynlighed kan understøtte henholdsvis høj, god, moderat, ringe og lav 

økologisk tilstand (jævnfør Baattrup-Pedersen m.fl. 2016). I arbejdet inddra-

ges erfaringer fra det arbejde, der pågår i EU-regi, om harmonisering af næ-

ringsstofstandarder.  

 

Anvendelse af EU-toolkit  

Som en del af projektet anvendes EU-toolkit til udarbejdelse næringsstof-

standarder i vandløb. EU-Kommissionen v. Joint Research Center (JRC) i 

samarbejde med EU-arbejdsgruppen ECOSTAT er i gang med at udvikle et 

EU-tool-kit med henblik på udarbejdelse af næringsstofstandarder til an-

vendelse i forbindelse med implementeringen af Vandrammedirektivet.  
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I dette projekt gennemføres en test af tool-kit med henblik på udarbejdelsen 

af næringsstofstander. Beskrivelse af tool-kit for boundary setting, Excel Fil-

er, R Scripts & example data files tilgås via linket:  

https://circabc.europa.eu/w/browse/2292d219-3328-4ae1-a73b-

57bd9e11027 ligeledes vedhæftet mail udsendt af Geoff Phillips (mail 

14.4.17). 

Som udgangspunkt ved test og kommentering vil tilgængelige data for kon-

trolovervågningsstationer i de to NOVANA overvågningsperioder 2004-

2009 og 2010-2015) blive anvendt. Ddata udtrækkes via den offentlige over-

fladevandsdatabase (ODA).  Testen gennemføres for alle kvalitetselementer 

for de vandløbstyper, hvor datagrundlaget vurderes at være tilstrækkeligt.  

Til test af tool-kit anvendes analyseværktøjet ”R”, som angivet og anbefalet i 

mail fra Geoff Phillips (14.4.17). 

Medarbejdere på projektet 

Følgende medarbejdere fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet vil 

indgå i projektet: 

Seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen – projektkoordinator 
Seniorforsker Søren E. Larsen  
Forsker Jes Rasmussen 
Seniorforsker Thomas A. Davidson 
Akademisk medarbejder Helena Kallestrup 

 

Kvalitetssikring 

Dette tilbud er udarbejdet i overensstemmelse med DCE’s retningslinjer for 

kvalitetssikring af faglig rådgivning. Der henvises til ” Kvalitetsstyring af 

faglig rådgivning vedr. miljø og energi og akkrediteret prøvning. Teknisk 

del (Del 2A)”. 

De til projektet knyttede medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at 

løse opgaven. Der foretages kvalitetssikring af alle dele af projektet: for hver 

del kvalitetssikres den enkelte medarbejder arbejde af en anden kollega til-

knyttet projektet. 

Desuden foretager ledelsen ved Institut for Bioscience faglig kvalitetskontrol 

af den færdige rapport. 

Ledelsen ved Institut for Bioscience sikrer, at de til projektet tilknyttede 

medarbejdere har fået allokeret tilstrækkeligt tid til dets gennemførelse, 

samt at der er økonomisk sammenhæng mellem det tilbudte og de afsatte 

økonomiske resurser. 

Kvalitetskontrol af projektets økonomi foregår via den tidsregistrering og 

projektstyring, som er fast standard ved DCE/Bioscience. 
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